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§ 28. Val av justerare 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att jämte ordförande justera dagens protokoll utse  
Irene Johnsson (C) 
  

§ 29. Godkännande av dagordning 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
  

§ 30. Information från socialnämndens fackliga samverkansgrupp 

Ärende 

MBL-information/samverkan om dagordningen ärenden har ägt rum den 17 mars med 
Vision. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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Dnr 2016/41 

§ 31. Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelse 

Ärende 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska varje vårdgivare årligen upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. 
Berättelsen ska beskriva: 
 

- Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 
- Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten 
- Vilka resultat som har uppnåtts. 

 
Enligt Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), 7 kap 1 §) bör den 
som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS med dokumentationen som 
utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. 
Berättelsen bör beskriva: 
 

- Hur arbetet med att säkra kvaliteten har bedrivits under föregående kalenderår 
- Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetenskvalitet 
- Vilka resultat som har uppnåtts. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Söderberg 2016-04-15. 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2015  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Söderberg. 
Muntlig information från Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Söderberg och socialchef 
Susanne Holmgren. 

Beslut 

Socialnämndens beslutar att godkänna patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 2015. 
 
Expedieras 
Hemsidan och intranätet 
Akten 
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Dnr 2016/16 

§ 32. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, revidering 

Ärende 

Ett ledningssystem är ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheten. 
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra 
verksamhetens kvalitet. Med stöd av ledningssystemet ska vårdgivaren eller den som 
bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet. 
 
Dokumentet ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är fastställt av socialnämnden 
2013-09-19 samt reviderat 2015-08-20. Dokumentet är nu aktuellt för ytterligare revidering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Söderberg 2016-04-14. 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Muntlig information från Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Söderberg. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna reviderat dokument för ledningssystem av 
systematiskt kvalitetsarbete. 
 
Expedieras 
Intranätet 
Akten 
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Dnr 2016/46 

§ 33. AMI- projekt Ung Gävleborg 

Ärende 

Det finns ett mörkertal gällande antalet ungdomar som står utanför arbetsmarknaden. 
Detta mörkertal ska kartläggas och åtgärdas med det nya projektet Ung Gävleborg. 
Unga mellan 16-24 år som står längst bort från arbetsmarknaden behöver aktiveras för att 
få självförtroende, skaffa kontakter och tillslut kunna försörja sig själv. Dessa unga kämpar 
ofta med missbruksproblem och för att motivera ungdomarna krävs det mycket arbete. För 
att projektet ska kunna fortgå behöver projektet finansieras med cirka 40 000- 50 000 kr i 
månaden. Finansieringen av projektet motiveras med att undvika framtida kostnader för 
samhället när man tidigt bryter en negativ trend. 
  
Fokus läggs på att kartlägga ungdomarna och på individen.  
Aktiviteterna är inte förutbestämda, det kan t.ex. vara att ta en kaffe eller att besöka BMX-
hallen med ungdomarna. 
 
Socialnämnden behöver besluta huruvida projektet ska finansieras och vilken ersättning 
deltagarna ska ha. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från AMI-chef Stefan Carlehäll. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna ersättning motsvarande studiemedel till deltagare i 
projektet inom ramen av det kommunala aktivitetsansvaret. 
 
Expedieras 
Stefan Carlehäll 
Akten 
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Dnr  

§ 34. Nedläggning av faderskapsutredning enligt  
2 kapitlet 7 § 1 stycket Föräldrabalken 
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Dnr  

§ 35. Väcka talan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 
Föräldrabalken 
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Dnr  

§ 36. Väcka talan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 
Föräldrabalken 
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Dnr  

§ 37. Yttrande om adoptionsärende 
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Dnr 2016/28 

§ 38. Revidering av taxa för ansöknings-och tillsynsavgifter avseende 
serveringstillstånd 

Ärende 

Hofors kommunfullmäktige beslutade 2009-11-30 att bemyndiga socialnämnden 
att fortsättningsvis fastställa taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt 
alkohollagen (2010: 1622). 
 
Socialnämnden beslutade 2009-12-17 § 125 att fastställa taxebeloppen. Samtidigt 
beslutades att taxebeloppen årligen skall revideras utifrån SCB:s konsumentprisindex 
(KPI). 
 
Under perioden januari 2015 till januari 2016 skedde ingen höjning av detta index. I 
stället noteras en nedgång med 0,3 procent. 
 
Samtidigt kan konstateras att denna nedgång i index inte motsvaras av någon sänkning av 
kommunens kostnader för verksamheten. Taxebeloppen bör därför kvarstå oförändrade. 
Inför 2017 kommer en helt nytt taxa att utarbetas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, alkoholhandläggare Torsten Ahlén 2016-03-29. 
Muntlig information från alkoholhandläggare Torsten Ahlén. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 
förblir oförändrade för 2016. 
 
Expedieras 
Torsten Ahlén  
Akten 
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Dnr 2016/30 

§ 39. Bristande ordning vid Pizza Corner 

Ärende 

Från polismyndigheten har det inkommit följande vaktrapporter avseende nykterhet och 
ordningsläge vid Pizza Corner. 
 
Av vaktrapport avseende 2016-02-26 framgår b.la. att berusningsläget var högt, att mer än 
hälften av de 70 gästerna var kraftigt överserverade, att det var stimmigt och nära slagsmål 
ett par gånger, att en gäst kräktes i en papperskorg, att 3-4 personer satt och sov, att två 
kraftigt berusade personer släpptes in. Om entrékontrollen fungerat korrekt hade det inte 
varit mer än cirka 10 gäster under kvällen. 
 
Av vaktrapport från 2015-11-27 framgår att det var hög fylla i lokalen och att det 
överserverades en hel del. Det var dock inte stökigt. 
 
Av vaktrapport från 2016-01-02 framgår hög berusningsnivå. Vakten sade till personalen att 
sluta servera personer som började bli för berusade. Till slut lyssnade man, men då var 
berusningen redan för hög. Fyra personer avvisades pga. alkoholpåverkan, en avvisades 
jämlikt 13 § PL och en avlägsnades enligt samma lagbestämmelse.  
 
Bolaget har i skrivelse som inkom 2016-04-01 yttrat sig över dessa anmärkningar. 
 
Man anför i huvudsak att man tar till sig av kritiken, men med följande förbehåll: 
 
Den 2016-02-26 hade det kommit fler gäster än vad man räknat med och man hade därför 
inte full kontroll på läget. Det rådde oklarhet om rollfördelningen mellan personal och 
vakter. Många gäster hade druckit mycket alkohol precis innan ankomst och att 
berusningen märktes först efter att de serverats en eller två gånger. Man kommer nu att se 
till att serveringspersonalen är informerad om lagens bestämmelser och att man skall 
skärpa upp rutinerna vid servering, så att berusning upptäcks tidigt. 
 
En tillståndshavare ansvarar för att olägenheter på grund av oordning och onykterhet 
undviks på och i anslutning till serveringsstället. Att många gäster dricker alkohol innan de 
går på krogen är inget nytt. Så har det alltid varit och det måste en tillståndshavare vara 
beredd på. Personer som företer symptom på märkbar påverkan måste nekas servering och 
avlägsnas från lokalen. Det är krogpersonalen som avgör vem som släpps in och vem som 
serveras. 
 
Enligt 8 kap 20 § alkohollagen (2010:1622) skall ansvarig personal se till att måttfullhet 
iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks. Detta stadgande är 
av central och grundläggande betydelse. Bolaget har uppenbarligen misslyckats att leva upp 
till detta krav. Och det har skett upprepade gånger. Bolaget kan därför inte undgå sanktion 
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enligt alkohollagen. 
 
Enligt 9 kap 17 § punkt 2 alkohollagen får en tillståndshavare meddelas en erinran eller en 
varning om han inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag. I 
allvarligare fall kan serveringstillståndet återkallas. 
 
I föreliggande fall bör Bolaget åtminstone tilldelas en erinran. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, alkoholhandläggare Torsten Ahlén 2016-04-08. 
Muntlig information från alkoholhandläggare Torsten Ahlén. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att meddela Hofors Kök och Bar AB en varning på grund av att 
bolaget inte iakttagit måttfullhet vid servering så att störningar på grund av oordning eller 
onykterhet kunnat undvikas. 
 
att rekommendera Hofors Kök och Bar AB att upprätta en handlingsplan för att undvika 
liknande händelser. 
 
att rekommendera Hofors Kök och Bar AB deltar i av kommunen anordnad utbildning i 
alkohol- och serveringslagen. 
 
Expedierias 
Torsten Ahlén 
Akten 
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Dnr  

§ 40. Ansökan om serveringstillstånd vid Edskens camping 
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Dnr 2016/36 

§ 41. Ej verkställda beslut 2016 kvartal 1 

Ärende 

Kommunen har skyldighet att till inspektionen för vård och omsorg och kommunens 
revisorer rapportera kvartalsvis, ej värkställda gynnande beslut om bistånd enligt 
4 kap 1 § Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
som ej verkställt inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
 
Statistikrapport ska även lämnas till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Rapport kvartal 1, 2016. 
Muntlig information från samordnare Ann-Sofie Holmström. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och lämna den till kommunfullmäktige 
samt kommunens revisorer. 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Akten 
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Dnr 2015/58 

§ 42. Motion om fältassistenter 

Ärende 

I det styrdokument, Gemensamma utgångspunkter, som antagits av kommunerna och 
landstinget i Gävleborgs län, anges att stöd till barn/ungdomar ska så långt det är möjligt 
ges i dennes vardagsmiljö, ett förhållningssätt som ska gälla alla verksamheter.  
 
Det förebyggande arbete som kan bedrivas i ungdomars vardag i Hofors finns idag som en 
naturlig del hos Entré ungdom eftersom fritidsgården är den samlingsplats där många 
ungdomar vistas. För att förstärka det förebyggande arbetet ytterligare under kvällar och 
nätter skulle det behövas minst två personer i en omfattning som motsvarar en 
ambitionsnivå som kan vara rimlig för kommunen. Omfattningen, dvs. 
sysselsättningsgraden för dessa personer, beror på hur många helger och kvällar som ska 
bemannas.  
 
Enligt Entré ungdom kan detta till viss del lösas genom att befintlig personal involveras i 
uppdraget men en utökning motsvarande en tjänst är troligen en miniminivå för att få detta 
tillstånd. Dessa tjänster bör ha sin bas i fritidsgården, för att fältassistenterna på så sätt ska 
få en möjlighet att följa aktiviteter i kommunen, som rör ungdomar, och på lämpligt sätt 
schemaläggas för att kunna arbeta obekväm arbetstid. Kostnaden för detta uppgår till minst 
500 000 kr. per år eller mer beroende på vilka tider som ska täckas upp.  
 
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har gemensamt försökt definiera vilka 
behov som finns när det gäller förebyggande arbete för ungdomar i kommunen. Vi har 
konstaterat att det i första hand saknas en samordningsfunktion gemensam för båda 
nämnderna. En funktion där tyngdpunkten ska ligga på främjande och förebyggande arbete 
med tidiga insatser. Resurser för detta har äskats i budget 2016 men medel har ej tilldelats. 
Kostnaden för detta uppgår till cirka 450 000 kr per år. Socialnämnden anser att 
ovanstående förstärkningar är önskvärda men det ekonomiska läget medger idag inga 
utökningar. 

Beslutsunderlag 

Svar på motion, IFO-chef Maria Hellqvist 2016-02-03 
Motion, Hoforspartiet 
Muntlig information från socialchef Susanne Holmgren 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att återremittera motion för ytterligare behandling. 
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Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Maria Hellqvist 
Akten 
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Dnr 2016/43 

§ 43. Tobak- och läkemedelstillsyn 

Ärende 

I den nya nämnd som har bildats, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds reglemente 
som beslutats av Kommunfullmäktige ingår tobaks-och läkemedelstillsyn. Därför ska dessa 
tillsyner tas bort från Socialnämndens reglemente. 
 
I och med att reglementet ändras ska även delegationsordningen revideras. Beslut om 
ändringar i taxor ligger kvar på Kommunfullmäktige efter förslag från den Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef Susanne Holmgren 2016-04-15. 
Muntlig information från socialchef Susanne Holmgren. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  
   
att föreslå Kommunfullmäktige att tobak- och läkemedelstillsynen tas bort från SN 
reglemente. 
 
att socialnämndens delegationsordning ska revideras under förutsättning att 
Kommunfullmäktige beslutar om förändring i socialnämndens reglemente gällande tobak-
och läkemedelstillsyn. 
 
Expedieras 
Susanne Holmgren 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsnämnden i Sandviken 
Akten  
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Dnr 2016/14 

§ 44. Information om Lex Sarah- anmälan 

Ärende 

Efter en Lex Sarah- anmälan gjord av äldreomsorgschef Anita Svensson har Inspektionen för 
vård och omsorg granskat anmälan. Efter granskningen bedömde Inspektionen för vård och 
omsorg att det inte finns några brister eller att Hofors kommun behöver åtgärda sina 
rutiner inom äldreomsorgen. 
 
Därmed avslutas ärendet. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från äldreomsorgschef Anita Svensson. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacka för informationen. 
 
Expedieras 
Akten 
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Dnr 2016/20 

§ 45. Gransknings av personalförsörjning och planering inom äldreomsorgen, 
KPMG 

Ärende 

KPMG har av Hofors kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska 
personalförsörjning och planering inom äldreomsorgen. Syftet med granskningen har varit 
att bedöma om socialnämnden har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
personalförsörjningen inom äldreomsorgen.  
 
Granskningen visar på att det finns ett flertal iakttagelser som bör åtgärdas och 
kommunrevisionen önskar erhålla svar om vilka åtgärder Socialnämnden ämnar vidta. 
 
Efter genomförd granskning lämnades rekommendationer som Socialnämnden har svarat 
på. 

Beslutsunderlag 

Granskning av personalförsörjning och planering inom äldreomsorgen, 2016-02-01. 
Tjänsteskrivelse, socialchef Susanne Holmgren och Anita Svensson 2016-04-01. 
Muntlig information från socialchef Susanne Holmgren 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna svaret och överlämna det till kommunrevisionen. 
 
Expedieras 
Susanne Holmgren 
Anita Svensson 
Akten 
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Dnr 2016/35 

§ 46. Höjning av maxtaxan för vård och omsorg 

Ärende 

From 1 januari 2016 sänktes basbeloppet och därmed påverkades maxtaxan och blev 1772 
kr som den är idag.  From 1 juli 2016 höjs maxtaxan till 1991 kr, det är upp till varje kommun 
att besluta om kommunen ska anta den höjda maxtaxan.  
 
Motivet till regeringens beslut är att vård-och omsorgsavgifterna tidigare täckte en större 
del av kommunernas kostnader vilket även är fallet i Hofors. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef Susanne Holmgren och äldreomsorgschef  
Anita Svensson 2016-04-07. 
Muntlig information från socialchef Susanne Holmgren 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att from 1 juli 2016 anta maxtaxan 
1991 kr för vård och omsorg. 
 
Expedieras 
Susanne Holmgren 
Anita Svensson 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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Dnr 2016/1000 

§ 47. Information från studiespår 

Ärende 

Den 15 februari 2016 startades det nya projektet Studiespår som leds av 
utbildningsansvarige Daniel Johansson. Syftet med projektet är att hjälpa ungdomar med 
deras studier då de inte klarar av dem på egen hand. Deltagarna får hjälp med att läsa upp 
betyg på Komvux genom att strukturellt överblicka sina studier, ämnen och kurser. Alla 
deltagande i projektet har tidigare försökt läsa upp sina betyg på distans men misslyckats av 
olika anledningar, därför kan möjligheten att få studera i ett klassrum öka chanserna till 
bättre betyg. 
 
Deltagarna i projektet får en ekonomisk ersättning men om eleven missköter sig eller 
uteblir från lektionstiden dras den ekonomiska ersättningen in. Detta har inte varit något 
problem då närvaron är hög bland eleverna. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från utbildningsansvarig Daniel Johansson 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacka för informationen 
 
Expedieras 
Daniel Johansson 
Akten 
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Dnr 2016/1000 

§ 48. Information Ensamkommande/BlueGras Festivalen 

Ärende 

BlueGras Festivalen som tidigare år arrangerat festivalen i Hofors kommun har ansökt om 
att arrangera festivalen även 2016. Vid tidigare år då BlueGras arrangerats i kommunen har 
festivalområdet hållit till på gräsmattan utanför boendet Kratten. Under 2016 kommer 
festivalen att flyttas till ett annat ställe. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från ordförande Kenneth Axling 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att tacka för informationen 
 
Expedieras 
Akten  
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§ 49. Rapporter 

Ärende 

Inga rapporter vid dagens sammanträde  

 
  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (28) 
Socialnämnden 
2016-04-27 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

Dnr 2016/1002 

§ 50. Meddelanden 

Ärende 

 

Löpnr Ärende Avsändare/Mottagare Reg.datum 
 Tingsrättens dom 2016-01-14 Gävle Tingsrätt 2016-02-09 
51/2016 Ekonomistyrningsregler 2016 Linda Höglin 2016-02-09 
 Förvaltingsrättens dom 2016-02-08, 

upphävande av beslut 
Förvaltningsrätten i 
Falun 

2016-02-12 

56/2016 Uppsikt hos kommunstyrelsen 2016 Kommunstyrelsen 2016-02-12 
57/2016 Överenskommelse mellan staten och SKL 

om stöd till en evidensbaserad praktik för 
god kvalitet inom socialtjänsten 

Statens kommuner 
och landsting 

2016-02-12 

81/2016 Årsplanering för mottagande av nyanlända 
under 2016 

Arbetsförmedlingen 2016-02-29 

84/2016 Tillsyn av myndighetsutövning avseende 
beslut enligt LSS, (Avslutar ärendet) 

Inspektionen för vård 
och omsorg 

2016-03-01 

88/2016 Utbetalning av statsbidrag till kommuner Länsstyrelsen 
Stockholm 

2016-03-03 

106/2016 Utlysning av § 37- och § 37a- medel 2016 Pernilla Bylund 2016-03-07 
107/2016 Utvecklingsmedel till kommuner och 

landsting för arbete mot våld i nära 
relationer 

Socialstyrelsen 2016-03-07 

108/2016 Stimulansmedel till kommuner för 
kunskapssatsning för baspersonal i äldre- 
och funktionshindersomsorgen (dnr 9.2-
31016/2015) 

Socialstyrelsen 2016-03-07 

110/2016 KS beslut gällande fördelning av 
statsbidrag 

Kommunstyrelsen 2016-03-08 

117/2016 Överenskommelse mellan staten och SKL  
vision E-hälsa 2025 

Statens kommuner 
och landsting 

2016-03-18 

120/2016 Risker för barn på korttids: Kommun och 
landsting/region måste samverka bättre  

IVO 2016-03-23 

121/2016 Förutsättningar för barn med föräldrar 
som har intellektuella 
funktionsnedsättningar  

Parenting Young 
Children 

2016-03-23 

123/2016 Förvaltningsrättens dom- avslår överklagan Förvaltningsrätten i 
Falun 

2016-03-30 

125/2016 Gävleborg: Reviderad årsplanering för 
mottagande av nyanlända under 2016 

Arbetsförmedlingen 
och Gävleborg län 

2016-04-01 

128/2016 Detaljplan för genomfart E 16 i Hofors Eva Andersson 2016-04-04 
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130/2016 Handlingsprogram för olycksförebyggande 
arbete 

Smittskydd Region 
Gävleborg 

2016-04-04 

141/2016 Beslut om arbete med den europeiska 
jämställdhetsdeklarationen 

Kommunstyrelsen 2016-04-11 

143/2016 Det här ville barn och unga prata med Bris 
om 2015 

BRIS 2016-04-11 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, sekreterare Frans Flodin 2016-04-05 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 
 
Expedieras 
Akten 
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Dnr 2016/1001 

§ 51. Delegationsbeslut 

Ärende 

Utskottet för individärenden  Protokoll 2016-02-24 
     Protokoll 2016-03-16 
     Protokoll 2016-03-24 
     Protokoll 2016-04-06 
 
Individ- och     
Familjeomsorg 
 
Äldreomsorg    Februari- Mars 2016 
     Hemtjänst SoL, särskilt    
     boende SoL,       
     dagverksamhet SoL,      
     korttidsvistelse SoL,      
     avgiftsbeslut SoL,      
     Trygghetslarm. 
 
LSS/psykiatri    Februari- Mars 2016 
     Korttidsvistelse, personlig     
     assistans, boende,      
     ledsagarservice LSS. 
 
Ordförandens tjänstgöringsrapport Februari- Mars 2016 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, sekreterare Frans Flodin 2016-04-05 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 
Expedieras 
Akten 
 


